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Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 8
Baarn, 16 november 2018.
Aan de ouder(s), verzorger(s),
Welkom op school.
Deze keer verwelkomen wij Marli en Jente. Een fijne tijd toegewenst op de Guido de Brès.
Verhalenrooster Kind op Maandag.
In deze periode lezen we bijbelverhalen over het volk Israël op weg naar het beloofde land. Als ze vlakbij dat
land zijn, gaan een paar verkenners kijken hoe het eruit ziet. Ze komen terug met verhalen over een prachtig
land, maar ook over grote, sterke mensen die daar al wonen. Is er voor de Israëlieten wel plaats? Ook lezen we
verhalen over de periode die daarna komt, van de Rechters. Er is geen koning in het land, niemand die voor
mensen zorgt zoals God dat wil. Daarom wordt het een puinhoop in het land en geldt het recht van de sterkste.
In die situatie wordt Simson geboren, de sterke held met zijn lange haren. Een prachtig verhaal om te vertellen,
maar ook een verhaal dat vragen oproept. Wordt de wereld mooier en fijner als je je kracht gebruikt? Of wordt
het daar alleen maar erger van?
Week 47 ■ 19/11 - 23/11

Week 48 ■ 26/11 - 30/11

Wordt het daar beter van?

Geen haar op mijn hoofd…
…

Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5

Rechters 16: 1-21

Simson is geweldig sterk.
Hij kan een leeuw
verslaan en is sterker
dan de Filistijnen. Maar
wordt het er beter van
als je geweld gebruikt?

Simson heeft een groot
geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden,
want dat is het teken dat hij bij God hoort. Als Delila
blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch.
Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn haren afscheren
zodat Simson zijn kracht verliest.

Schoolfruit.
Afgelopen week is het EU schoolfruitprogramma gestart. De leerlingen krijgen iedere
week op woensdag (standaard fruitdag op de Guido de Brès), donderdag en vrijdag,
fruit of groente rechtstreeks bij de teler vandaan. Het is iets extra’s. In overleg met uw
kind kunt u het gebruikelijke tussendoortje aanpassen.
De komende week…………………………….
Voortgangsgesprekken.
Op dinsdag 20 en donderdag 22 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Deze zijn facultatief. De
afspraken zijn inmiddels gepland.

Een nieuwe uitdaging.
Beste ouder(s) en verzorger(s) van de kinderen van de Guido de Brès,
Na meer dan tweeëntwintig jaar met heel veel plezier op de Guido de Brèsschool te hebben gewerkt, heb ik
besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik zal in Soesterberg gaan werken op een reguliere basisschool en
daarnaast werk ik inmiddels op een school voor ZML in Hilversum. Het was ontzettend fijn samenwerken op de
Guido met kinderen, ouders/ verzorgers en met het team. Tot de kerstvakantie werk ik uiteraard gewoon in
groep 8, om het nieuwe kalenderjaar te starten in Soesterberg.
Met een hartelijke groet,
Petra de Waard.
Sinterklaasfeest.
Sinterklaas is hopelijk alweer bijna onderweg naar Nederland. Natuurlijk gaan we dit mooie feest met de
kinderen vieren en verwelkomen we Sinterklaas op de Guido de Brès. Alle voorbereidingen zijn in volle gang.
U bent als ouder(s), verzorger(s) van harte welkom om op woensdagochtend 5 december het sinterklaasfeest in
te luiden met alle kinderen. We geven u alvast wat data door om in de agenda te zetten:
● Maandag 19 november gaan de groepen 5 t/m 8 lootjes trekken. De surprises mogen dinsdagmiddag vanaf
15.00 uur in de klassen gebracht worden.
● Dinsdag 27 november is er Pietengym voor de groepen 1 t/m 3.
● Dinsdag 27 november gaan we met de groepen 1 t/m 4 de schoenen zetten. De kinderen zetten hun
gymschoen in de klas.
We zien uit naar een gezellig sinterklaasfeest met de kinderen.
Namens de sintcommissie,
Veerle Lucas.
Kerstfeest.
Op donderdag 20 december vieren we het kerstfeest op school en sluiten ‘s avonds af met een kerstdiner in de
klas. Ons thema is dit jaar: “Tel je mee”. Deze dag volgen wij een continurooster en zijn de kinderen om 14.00
uur uit. Om 18.00 uur wordt iedereen weer op school verwacht. Meer informatie ontvangt u t.z.t.
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. (Herinnering)
Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren
kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. Ook krijgen leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor vriendjes in arme landen.
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor
straatkinderen.
Voor wie is het?
Wanneer is het?

Voor alle kinderen in Nederland!
Van begin september tot en met half december.

Waarom?
Om kinderen in Nederland te leren dat geven om een ander belangrijk is en
kinderen in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau te geven.
Op 31 oktober jl. heeft u de brief met als onderwerp: ”Van simpele schoenendoos tot
onvergetelijk cadeau” ontvangen van de ouderraad. Op dit moment zijn er een klein
aantal (5 stuks) schoenendozen ingeleverd. Ons streven is om zeker 50 gevulde
schoenendozen te kunnen versturen. Tot a.s. woensdag heeft u nog de mogelijkheid om
dit samen met uw zoon of dochter te realiseren. Een mooi moment om de driehoek Kind
-- Ouders - School een gezicht te geven. In de bijlage nogmaals de brief. Van harte
aanbevolen.

Vanuit de leerlingenraad.
Vandaag hebben wij als leerlingenraad bij elkaar gezeten.
We hebben de ideeën besproken die in de ideeënbus waren gestopt.
Wat voor ideeën zijn haalbaar? Dat gaan de kinderen in de klas bespreken.
Op deze manier willen wij de kinderen meer betrokken maken bij onze school.
Schoolfonds.
Op pagina 14 en 15 van onze schoolgids (zie website) vindt u de benodigde
informatie betreffende het schoolfonds.
Met uw bijdrage kunnen we weer veel projecten realiseren. Speerpunten zijn kunst en cultuur, de jaarlijkse
vieringen, oudercontact.
Begin volgende week ontvangt u via uw oudste zoon of dochter een enveloppe met daarin de rekening die u
kunt gebruiken voor het betalen van de ouderbijdrage.
Leerplicht (wet) .
Tijdens ons overleg met de directies van basisscholen in Baarn, hadden we de
leerplichtambtenaar op bezoek. Zij hebben ons weer bijgepraat over verzuim en de
aanpak daarvan.
Wat is voor u van belang?
● De directies van basisscholen zijn verplicht om verzuim door te geven.
● Wanneer verzuim gemeld wordt, dan gaat dit via ons systeem rechtstreeks naar leerplicht en bij
ongeoorloofd verzuim zullen zij actie ondernemen.
● De leerplichtambtenaar zal voor de voorjaarsvakantie op alle scholen in Baarn langs komen om
verzuim op te nemen van kinderen.
Zie ook:
https://www.baarn.nl/home/producten-diensten_42689/product/leerplicht-bijzonder-verlof-of-vrijstelling_323
.html
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Jan Visscher.

Activiteitenkalender voor ouders 2018 - 2019
November
20
22

1 t/m 8
1 t/m 8

10- minutengesprekken
10- minutengesprekken
December

5
10
21
24-12
4-01

1 t/m 8
1t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

12.00

Sinterklaas
Studiedag. De leerlingen zijn vrij.
De kinderen zijn vrij
Kerstvakantie

Januari
14
16-30
24

5,6a,6b
3 t/m 7
1 /2 a,b,c

13.00-14.00 De waanzinnige boomhut
CITO weken
19.00
Schoonmaakavond
Februari

Speeldoos

12

1 /2 a
1 /2 b

13.30-14.30
10.00-11.00

1 /2 c
2 t/m 8
2 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

11.00-12.00

De Stilte

Speellokaal

De Stilte

13
13
18
19
21
25-02
01-03

Speellokaal

Rapport open in ouderportaal
1e rapport mee
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken

1 t/m 8

Voorjaarsvakantie

Maart
13
18-22
22
25- 5 april

7
1 t/m 8
7 en 8
1 t/m 8

Boomfeestdag
Week van de Lentekriebels
Voetbaltoernooi
Verkeersweken.
April

1
12
18
19-04
04-05

7, 8
1 t/m 8
1 t/m 8

9.45-11.45

1 t/m 8

Zeefdrukken
Koningsspelen
Paasviering

In de klas of FrontaalKunst

Meivakantie

Mei
14
21

8
8
5

23
30-31

6a,6b

13.15-14.45
13.15-14.45
9.00-10.00

Les: “Nee, ik doe niet mee”.
Les: “Nee, ik doe niet mee”.

10.30-11.30

1 t/m 8

Instrumenten Circuit

Op school

Hemelvaartsdagen
Juni

3-14
6
10
14
21
26

2 t/m 7
7 en 8
1 t/m 8
5,6a,6b
Team
1 /2

CITO weken
Atletiekdag
2e Pinksterdag
11.00-12.00 Slotconcert
Studiedag
19.00
Schoonmaakavond

Speeldoos
alle kinderen vrij

Juli
3-5
19

8
1 t/m 7

Vakantierooster 2018/ 2019
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend/ meiweek

Schoolkamp Leusden
Laatste schooldag. (middag vrij)

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartsdagen
Pinksterweekend
Zomervakantie
Laatste middag
Studiedagen:
Studiedag
Studiedag eindejaar

donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019
vrijdag 19 juli 2019

Maandag 10 december (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 21 juni 2019. (alle leerlingen vrij)

